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 1۷/۰۸/2۰1۹               سیدهاشم سدید
 

 امیم!نان راه استقالل بگجانباختقهرمانان و بیائید فردای روز استقالل را روز 
 

دد، وقتی میسر می گرزمانی که کشور در اشغال اشغالگران یا استعمارچیان قرار دارد، تنها  داشتن استقالل سیاسی
 یدخالت در امور کلی و جزئبرآیند و دست بیگانگان را از  گانکه قاطبۀ مردم یک کشور در صدد نفی سلطۀ بیگان

و . حاکمیت بالمنازعه خودی، که هم از امور خارجی لکشور خود کوتاه نمایند: نه تنها از دخالت در امور داخ
ویش خو خود بر سرنوشت سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی ـ فرهنگی  بسازندخود  از آن   کشور را ۀهمه جانب فرمانداری

می آرزو دارند و را همانگونه که خود  و نشست و برخاست و داد و ستد با سائر کشور های جهانگردند  ماکح
در آزادی کامل تصمیم  ،امور خودبرای پیشبرد و بتوانند  دنکن مهیادر سطوح برابر مطابق منافع خود  د،نخواه

 بگیرند.
 

 تانیایربیا سرپرستی  نبود. افغانستان زیر سلطه و قیمومیتفغانستان دارای چنین اختیاری ، ا12۹۸اسد  2۸قبل از 
 برای مردم کشورغیرقابل تحمل پنداشته می شد. به مثابه ننگی قرار داشت؛ امری که 

داشتن استقالل سیاسی ـ اقتصادی ـ فرهنگی و... برای اکثریت مردم، ازجمله شهزادۀ جوان، امان هللا خان، و رفقای 
از شدن با سائر کشور های آزاد ربرای حاکمیت ملی و همط ،الزاماتی بودآرمان ها و جمله  همفکر و همرزم شان از

به  کشورو ارجمندی مردم و جهان و دستیابی به پیشرفت و ترقی و پیمودن راه تکامل و نیرومندی و باالخره رفاه 
  .قوت بازوی خود آن ها

 

سال مداخله های و شانزده باالخره پس از کم و پیش یک صد  ،ملت قهرمان افغانستانشاه جوان، به صفت نمایندۀ 
مانی که با فر ،بریتانیائی و دو بار جنگ پیروزمندانه برای طرد سلطه طلبان استعمارگر ها آشکار و پنهان انگلیس

 .ندداستقالل کامل کرافتخار صدور یافت، اعالن  12۹۸سد سال ا 2۸به تاریخ 
 

جد و جهد و دادن قربانی های گوناگون به دست نیامده است و به دست نخواهد  بدون یبدیهی ست که هیچ استقالل
زندان و شکنجه و تبعید را به جان بخرند، از سر و مال به پا بایستند، در برابر سلطه گران زورگو آمد. ملت ها باید 

 ند. ستقالل کامل خود دفاع کنو یا از ا ؛بجنگند، بکشند و کشته بدهند تا به آزادی و استقالل کامل برسندبگذرند، 
 

؛ ستنی یا یک گروه و یک قوم یک نفرآسان و کار کار  ،و عزت و افتخار آزادی و استقاللهمای بلند پرواز حصول 
برابر  سپر آزادی در به مثابۀ یی بی شمارئ، باید سینه هاتفنگ است ،به گفتۀ شاعری ،پرواز سزایخصوصاً وقتی 

 .بگیرند دشمن قرارسوزان گلوله های 
 

ً در تاریخ کشور ما  ی خاص به گوش م چند فردنام ، وقتی از معرکۀ استقالل صحبت به میان می آید، بیشتر غالبا
انسانی که در این راه، در راه رسیدن به  ها هزارصد ها و هیچ گاهی ندیده ام که از  رسد، یا به نظر می خورد.

ظیم، ره به این لشکر عااند، کسی یاد کند. اش کرده فدا داوطلبانهو  با خوشی را شانشیرین های  ناستقالل کشور، جا
. ذکر کلماتی، مانند مردم قهرمان یا ادای مسئولیت نمی کند ،بودهنو وافی کافی  هیچ وقت گاه و بیگاه، به نظر من

آن همه انسان ها را،  عظیم و گرانسنگ   و حق ، فداکاری هاند ارجمندینو... نمی تواو یا آزادی خواه ملت سلحشور 
ی را که جان های شان را در این را هائجنگیدند و شاهد استقالل کشور بودند و چه آن قهرمانانه چه آن هائی را که 

تهیه کردن لستی از فراهم آوردن همه نام ها و ممکن نباشد، زیرا  شاید ،هم، اداء کند. بیشتر از این از دست دادند
است بس دشوار. این کار باید در وقت آن انجام می شد، که نشد. لست کوتاهی در این  اسمای آن همه انسان، کاری

 در این لست، گویای همه نام ها، و همه قربانیان راه استقالل و آزادی کشور ما نیست. تاریخی منار یادگار یا آن محل
 ز نصفت الزم می دانند.بی بهره اها بسیاری از قهرمانان ما مورد التفات قرار نگرفته اند و خود را 
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ه ، که برای ارج گذاری باین استپورتال وزین افغان جرمن آنالین محترم و عزیز مسئوالن بنابراین پیشنهاد من به 
فردای روز صدور اعالن "اعادۀ استقالل افغانستان از  ،فداکاری های همه قهرمانان راه استقالل و آزادی کشور

از یک  ،با این کار سترگ .استقالل افغانستان" نامگذاری کنند ۀانباختگان معرکانگلستان" را "روز قهرمانان و ج
را در حافظه تاریخی راه استقالل و شرف و آزادی و عزت  قهرمانان و جانباختگانآن همه طرف یاد و خاطره های 

به گردن ما دارند،  مردان دلیر و آزاده و ملیدین بزرگی را که آن و ازجانبی  ندو ملی خویش ماندگار می ساز
ز مانند رو ،باید قهرمانان و جانباختگان حماسۀ استقالل و آزادیروز  .ندمی کناداء و بنوبۀ خویش تاحدودی  ،حداقل
 متمایز، مشخص و ممتاز باشد! ،استقالل

 
 بادا! و راه شان پر رهرو ،روح شان شاد
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